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Inhoudstafel Woordje van de voorzitter

Beste studenten (en sympathisanten),
Het academiejaar lijkt nog maar net begonnen of de groepswerken, 
deadlines en NPGE’s beginnen al goed jullie agenda’s te vullen. Ook al 
ben ik er van overtuigd dat jullie als bouwkundestudenten over stevige 
funderingen beschikken, weet dat Poutrix voor jullie klaar staat om 
jullie lasten te verlichten. Er staan namelijk weer heel wat interessante 
werfbezoeken en leuke activiteiten, in Zwijnaarde en daarbuiten, op 
de planning de volgende twee semesters. Aangezien ons lustrumjaar 
vorig jaar nogal online moest gevierd worden, zullen we ons zeker niet 
inhouden om er ook dit jaar weer een topjaar van te maken!

Ten eerste zou ik graag alle 25 bestuursleden en medewerkers willen 
bedanken die al onze verwezenlijkingen mogelijk maken, ze doen dit 
vanuit binnen- én buitenland. Het is een hele eer om jullie voorzitter te 
mogen zijn en ik kijk er al naar uit om de rest van dit jaar met jullie samen 
te werken! Ook onze sponsors mogen niet vergeten worden. Zonder hen 
zou het niet mogelijk zijn om te staan waar we vandaag staan.

Na een afwezigheid van 1 jaar, konden we dit jaar weer uitpakken met 
onze traditionele openingsbbq. Hoewel de regen ons bij momenten 
parten speelde, heeft dit ons niet belet er een gezellig samenzijn van te 
maken. Ook ons openingsontbijt was weer een succes, de koffiekoeken 
en (warme) chocomelk vlogen er goed door. Het openingswerfbezoek 
zal reeds plaatsgevonden hebben bij het ter perse gaan van dit boekje, 
maar het werfbezoek bij een project van Artes, een drooggezette sluis, 
valt zeker niet te missen. Hou zeker onze kalender in het oog voor meer 
van dat, onder andere werfbezoeken bij Vandenbussche en NMBS zijn er 
alleszins al bij!
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Intro

Schrijf absoluut 9 maart in jullie agenda! Dan vindt namelijk onze 
bouwkundebeurs plaats, deze keer niet online, maar op een gloednieuwe, 
prachtige locatie: het Augustijnenklooster. Voorzien van een hapje en 
een drankje kun je daar kennis maken met tal van bedrijven. Ben je al 
vroeger op zoek naar een stage? Dan kan je op 25 november op onze Civil 
Night reeds terecht bij een kleiner aantal bedrijven voor een informeel 
babbeltje, opnieuw vergezeld van versnaperingen en al dan niet één of 
meerdere gadgets.

Ook onze alumni-studenten zijn we niet vergeten! Het was een hartelijk 
weerzien voor een 80-tal afgestudeerden op onze alumnibbq. Aangezien 
jullie vorig jaar binnengehouden werden door de ons alom bekende 
reden, plannen wij voor jullie in het tweede semester nog iets! Hou jullie 
mailbox alvast in de gaten.

Verder rest mij enkel jullie nog veel leesplezier en vooral veel succes dit 
(en volgend) semester te wensen!

Jarl De Meuleneire 
Voorzitter Poutrix 2021-2022

Voorwoord
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IntroVoorwoord
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Poutrix, wat is dat nu eigenlijk? Je kan dit hele mooie boekje doorlezen en 
dan heb je het antwoord. Maar voor de ongeduldigen onder ons, hier is 
een korte samenvatting.

Poutrix probeert het leven van de studenten bouwkunde aangenamer
te maken door een brug te slaan tussen studenten en bedrijven. Dit
doen we door verschillende activiteiten te organiseren doorheen het
academiejaar, zoals diegene die onze voorzitter mooi heeft opgelijst. Als
ingenieursstudent krijg je op deze manier een unieke inkijk in de sector
waar je misschien graag aan de slag zou gaan en leg je contacten met
toekomstige werkgevers! Maar natuurlijk zijn er ook de ietwat informelere
evenementen, bijvoorbeeld de BIERBouwling en de kaartavond die op de 
agenda staan.

In dit ledenblad kan je de verschillende activiteiten herbeleven die
afgelopen semester hebben plaatsgevonden. Voor de mensen die niet mee
waren maar achteraf toch iets hebben van: “Waarom was ik daar nu niet
bij? Wat bezielde mij toch?! Dat ziet er kei interessant uit!”. Dat is dan
zeer jammer, maar niet getreurd, want dit en volgend semester staan er 
ook een heleboel fantastische activiteiten gepland. Mis deze leuke  en 
interessante opportuniteiten niet!

We stellen jullie hiernaast graag even voor aan de kleine helden die heel
het Poutrix gebeuren mogelijk maken.



Voorstelling bestuur

Jarl De Meuleneire- Voorzitter 
1e Master Construction Design

Voorstelling bestuur

Levensmotto?  Erst kommt das Fressen, dann kommt 
die Moral.

Ergste nachtmerrie? Geen Poutrix-reis
Favoriete mop? Het is grijs en hangt in een boom: 
een tros beton.
Waar kan je een half uur lange presentatie over 
geven zonder voorbereiding? Opkomst en onder-

gang van het Romeinse Rijk.

Margot Del’haye- Vice-Voorzitter 
1e Master Construction Design

Bijnaam?   Gootje (neen heeft niets met drank of bier-
bowling te maken!)

Ergste nachtmerrie? Geen lesopnames meer heb-
ben, heb ik wel geen pech zeker

Favoriete mop? De coronaregels van de Ugent
Ik ben trots op: mijn adjestempo

Rani Gevaert - Secretaris 
2de Master Construction Design

Bijnaam? Ronny
Het eerste dat ik gedaan heb na de lockdown?  

Vaag dansen met mijn vriendjes
Guilty pleasure? Plantjes <3 
Leuk weetje over jezelf?  Mijn hoofd maakt de 
vreemdste gedachten
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Voorstelling bestuur Voorstelling bestuur
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Lukas De Langhe - Penning 
2de Master Construction Design

Droomjob als kind? Bloemist/Ingenieur
Guilty pleasure? De geur van de forcerie een uurtje 

nadat het gesproeid heeft. Echt die aroma’s van de 
bloemen met de warmte en vochtigheid hmm.
Als je een dictator zou zijn, welke wet zou je als 
eerste invoeren?

Afschaffen van influencers (social media), echt 
ieuw

Louise Toye- Webmaster 
1ste Master Construction Design

Leukste vooruitzicht voor dit jaar? De fancy avond 
van de Poutrix 

Later als ik groot ben wil ik graag ... worden? Zo 
rijk als Robby Caspeele 

Slechtste cadeau dat je hebt gehad? Een ritu-
alsbox, bedankt Esther!

Als je een dictator zou zijn, welke wet zou je als 
eerste invoeren? 

Het vak SySi verbieden

Matti Pauwels - PR 
1e Master Construction Design

Favoriete film? The Lion King
Horrorvak? WenS

Ik ben trots op... 20/20 voor Informatica (was wel 
al de derde keer dat ik meedeed)
Wat is dat ene ding dat je nooit meer opnieuw 
zal doen? Een groot Julientje naar binnen prober-

en spelen 20 min voor een potje bierbowling



Voorstelling bestuur Voorstelling bestuur
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Michiel Van Gijzeghem - PR 
2e Master Construction Design

Bijnaam? Eagle
Slechtste cadeau die je al kreeg? Partypopper in 

mijn oog
Leuk weetje over jezelf? Ik kan 130 kg boven 
mijn hoofd tillen 
Levensmotto? Nothing works unless you do 

Advies dat je je 16-jarige zelf zou geven? 
Het middelbaar is eigenlijk echt ne schonen tijd

 
Thomas Meyers- PR 

1ste Master Construction Design

Guilty pleasure? Mayo bij alles 
Als je een dictator zou zijn, welke wet zou je als 

eerste invoeren?
Iedereen een bakfiets! 

Favoriete mop? Een modeltraject
Ik kan een half uur lange presentatie geven 

zonder voorbereiding over... 
Volgens mij echt over alles. Ik verzin wel iets.

Camille D’Haeyer - Funterne 
1e Master

Levensmotto? “Volgens de scheikunde is alcohol een 
oplossing”

Favoriete plaat? OSB plaat 

 Algemene wijsheid die je wilt delen: 
“Gaat het vak niet zoals het moet, dan moet het 

maar zoals het gaat”
 



Voorstelling bestuur Voorstelling bestuur
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Wouter Lenaerts - Funterne
1e Master Construction Design

 Ergste nachtmerrie? Nog eens een 0 halen op Ana 3 
Guilty pleasure? Kabels oprollen

Ergste kater drankje? Pinga
Wat is dat ene ding dat je nooit meer opnieuw 
zal doen? Met Thomas naar een cantus van AB 
gaan

Later als ik groot ben wil ik graag ... worden?
Metser

 

Merel Stroo - Reis 
2e Master Construction Design

Levensmotto? Less is more 
Bijnaam? Strootje

Meest bezochte website?  www.joostdevree.nl 
Welk lied zou je  zingen op een karaokeavond?  

3 witte duiven  
Guilty pleasure?

De Verhulstjes

Lien Onderdonck - Reis
2e Master Construction Design

Leukste vooruitzicht dit schooljaar? De poutrixreis of 
course!  

Guilty pleasure? Alle smaak van een Pringle lik-
ken voor ik ‘m opeet.  
Controversiële mening? Nutella is compleet 
overrated.  



Voorstelling bestuur Voorstelling bestuur

Hannes Wulteputte - Pers 
1e Master Dredging and Offshore

Ik koos voor bouwkunde omdat... ik zot ben van 
Zwijnaarde. 

Ergste nachtmerrie?  €1,7/h betalen om te parker-
en in Zwijnaarde.
Welk lied zou je zingen op een karaokeavond? 
Vuurwerk

Favoriete mop? Socialisten
Hier zou ik heel graag goed in zijn: obers 

aanspreken.  

Michiel Stevens - Pers 
1e Master Construction Design

Ik koos voor bouwkunde omdat...  ik dan geen 
maquettes moest maken zoals de architecten, goeie 

mop.
Ergste katerdrankje?  Een stevige avond afsluiten 

met rosé.
Favoriete mop?  Een West-Vlaamse boer moet 
voor de rechtbank verschijnen voor verkracht-

ing van zijn meid. De rechter vraagt aan de boer: 
‘Heb je haar verleid?’. ‘Benink’, zegt de boer, ‘ze lag al 

goed.’
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Uiteraard is er geen bestuur zonder medewerkers. Op de volgende 
pagina’s maak je ook met hen kennis.
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Eva De Jaeger - Medewerker
2e Master Dredging and Offshore

Favoriete (bouwkunde)vak? Structural dynamics
Ergste nachtmerrie? Opstaan
Favoriete Poutrix activiteit? Bierbowling zonder twijfel

Favoriete Poutrix-collega? Ik beschouw ze niet als collega’s, 
maar als vrienden

Droomjob als kind? Dierenarts… is dat anders uitge-
draaid

Meest bezochte website? 
help.howtowriteamasterthesis.com

Rian Denys - Medewerker 
2e Master Dredging and Offshore

Sam Coppens - Medewerker
1e Master Construction Design

    Guilty pleasure? Klassieke muziek
Ik koos voor bouwkunde omdat ... Ik moest van mijn 
mama
Wat is dat ene ding dat je nooit meer opnieuw zal 
doen? WiBa

Favoriete prof? Robby Caspeele
Favoriete film? Shawshank Redemption

Controversiële mening die je wilt delen: Niet iedereen 
uit Ninove is marginaal.

Thomas Meireman - Medewerker 
1e Master Construction Design



Voorstelling bestuur
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Senne Op de Beeck - Medewerker
3e Bachelor

Horrorvak? WiBa of nu beter bekend als BaWi. Klinkt als 
een lekkere frituursnack, maar ligt toch zwaar op de maag.

Ergste nachtmerrie? Zwemmen in Bacardi Lemon.

Wat zou je superkracht zijn? West-Vlamingen 
verstaan

Ergste nachtmerrie? Alles met meer dan 4 poten
Favoriete plaat? Everywhere van Fleetwood Mac

Ergste kater drankje? Sangria en sinds de teambuilding 
ook rose

Esther Claeys- Medewerker 
1ste Master Construction Design

Andreas Boghaert- Medewerker
3e Bachelor

Ik koos voor bouwkunde omdat ... beton mooi is
Guilty pleasure?  ABBA

Favoriete prof/assistent? Robbyyy <3 (professor Ca-
speele)

    Wat is dat ene ding dat je nooit meer opnieuw zal doen? 
Van de rotsen van 15m hoog springen. 

Meest bezochte website? VTK wiki
Droomjob als kind? Voetballer :)

Robbe Hochepied - Medewerker 
2e Master Dredging and Offshore

Voorstelling bestuur



Voorstelling bestuur

Viktor Cromheecke - Medewerker
3e Bachelor    

Ergste cadeau?  Jeugdbijbel editie 1980 (geen vra-
gen stellen maar was echt shady)
Ergste kater? Cognac toch wel
Welk lied zing je op een karaokeavond? Zolang 
het maar ABBA is

Voorstelling bestuur
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Huailian Lian - Medewerker
1e Master Construction Design

- I chose Civil Engineering because… I want to build 
safe and warm homes for people who cannot afford a 
house.
- Favourite structure/architect?  Yuming Bei
I’m proud of my ability to... find beauty and joy in life.

Favorite course? None at all
I chose Civil Engineering because... No idea, still ques-

tioning. 
Worst gift you have ever received? Hamster

Seray Saglam- Medewerker 
1ste Master Dredging and Offshore



Bedankt aan onze sponsors! Bedankt aan onze sponsors!
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Bedankt aan onze sponsors! Bedankt aan onze sponsors!

15



Openingsactiviteiten

Poutrix startte ook dit jaar weer stevig met enkele openingsactiviteiten. 
Daarbij werd niemand vergeten, want de eerste officiële activiteit was 
er een voor de alumni. Zij konden genieten van een heerlijke barbeque, 
aangevuld met drank in overvloed. Helaas waren de weergoden ons niet 
gunstig gezind en viel de regen geregeld eens naar beneden. Toch hield dit 
de alumni niet tegen om er een gezellige avond van te maken! 

16

Ook de huidige studenten werden uiteraard niet vergeten. Het academie-
jaar is amper begonnen en jullie hebben al kunnen genieten van een uitge-
breid ontbijt bestaande uit allerlei koffiekoeken, fristi, fruitsap en (warme 
) chocomelk. De studenten die ‘s morgens moeite hebben met opstaan of 
die het zo vroeg op de dag niet zien zitten om helemaal naar het mooie 
Zwijnaarde te fietsen en daardoor het ontbijt gemist hebben, kregen in 
dezelfde week nog een herkansing om de magen toch te kunnen vullen 
bij de openingsbarbeque. Opnieuw was het niet echt barbequeweer, maar 
toch zijn jullie massaal gekomen! 

Zoals jullie zien, Poutrix verwent de bouwkundestudenten tijdens en zelfs 
na de studententijd! We hopen jullie nog veel te mogen zien bij alle fantas-
tische activiteiten die nog op de kalender staan. 

Teambuilding



Openingsactiviteiten Teambuilding

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober gingen 
het bestuur en de medewerkers samen op 
teambuilding om elkaar wat beter te leren 
kennen. We bleven in het vertrouwde 
Gent, maar naarmate de avond vorderde, 
wisten sommigen onder ons al helemaal 
niet meer waar ze waren. De avond begon 
met bierbowling, het spel met op het eind 
enkel winnaars. Dit gekke spel waarbij je 

de bowlingbal nog maar hoeft aan te raken om een adje te doen, was 
de perfecte activiteit voor het bestuur om in te schatten met wie ze het 
komende jaar opgescheept zitten.  

Al snel konden we ontdekken dat het bestuur enkele talentvolle spelers 
bevat. Zo begon Hannes furieus met maar liefst 5(!) strikes in het eerste 
spelletje, maar speelde het bier hem parten in het tweede spelletje 
waardoor Thomas Meireman, die beter begint te bowlen naarmate hij 
meer drinkt, de over-all winnaar werd. Proficiat Thomas! Uiteraard 
kan niet iedereen in het bestuur even goed zijn. Sommigen onder ons 
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SpelletjeTeambuilding

hebben meer de goot opgezocht (en niet voor de laatste keer op de 
avond) dan de kegels geraakt. 

Na twee potjes bowlingplezier zakten we af naar Ledeberg waar er met 
een drankje in de hand gezellig nagekeuveld werd over ieders prestaties 
bij het bowlen. Geleidelijk aan werden de oogjes bij iedereen kleiner 
en ging iedereen langzaamaan zijn bedje opzoeken. Na deze avond was 
meteen duidelijk wie van het bestuur de echte hardcore feestvierders 
waren, zij zaten namelijk maar om 6 uur in bed. 

Na een goede nachtrust was iedereen weer fris(?) en uitgerust(?) paraat 
voor de grote verrassingsactiviteit die gepland stond op zaterdagnamid-
dag. Het leek de voorzitter een leuk idee om een uurtje te gaan springen 
in Jumpsky. De gedeelde mening van velen was: toffe activiteit, verkeerde 
moment. Toch ging iedereen dapper mee naar het verre Lochristi, 
alhoewel dat toch ook al een uitdaging was. Eenmaal aangekomen bleek 
voor sommigen het aantal glazen rosé van de avond ervoor omgekeerd 
evenredig te zijn met het aantal sprongen op de trampolines. Gelukkig 
kwam iedereen ongeschonden van de trampolines. 

De teambuilding werd afgesloten met een heerlijke tapas. Het weekend 
was dus dik in orde en het bestuur kent elkaar nu door en door zodat ze 
nog betere evenementen voor jullie kunnen organiseren.
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SpelletjeTeambuilding
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Testimonials

Hallo, ik ben Joni Bauwens en werk intussen bijna een jaar voor 
Witteveen+Bos als constructeur. Een jaar waarin ik nog geen twee keer 
dezelfde berekening heb uitgevoerd. Als je me vraagt waarom ik voor 
Witteveen+Bos koos, dan kan ik volmondig zeggen dat mijn keuze 
sterk beïnvloed werd door de grote variatie aan uitdagende en complexe 
projecten. Door hieraan te kunnen meewerken, heb ik op korte tijd heel 
wat heb bijgeleerd.

En dat bijleren heeft niet alleen betrekking op het constructieve aspect 
binnen de job. Door in een multidisciplinair team te werken, word je 
nauw betrokken bij alle aspecten van een project. Zo leer je samen te 
werken met collega’s uit verschillende disciplines om samen tot de meest 
duurzame oplossing te komen. Want dat is waar Witteveen+Bos voor 
staat: topklasse en maximale waarde bieden. 

Als werknemer word je aangespoord om initiatief te nemen en met een 
kritische blik klantvragen te benaderen. Daarnaast is de mentaliteit van 
het bedrijf ook zeer gericht op de werknemer als individu. Zo kan je je 
eigen pad sturen, er wordt geluisterd naar hoe jij alles ervaart en wat jij 
vindt dat beter kan. Kortom een werkomgeving waar je je goed voelt, maar 
waar je ook uitgedaagd wordt om steeds het beste van jezelf te geven.
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Testimonials

Joni Bauwens
Projectingenieur/constructeur

afstudeerjaar 2020



Testimonials

Yarn Cools
Projectingenieur

afstudeerjaar 2021

Testimonials
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Hallo, ik ben Yarn Cools en ik ben begin september 2021 opgestart 
bij Witteveen+Bos, nadat ik hier vorig jaar mijn stage liep. Tijdens die 
periode spraken de uiteenlopende studies, waaraan ik toen als stagiair 
mocht meewerken, me aan en wat me dan ook heeft overtuigd om aan de 
slag te gaan bij een studiebureau. 

Ook tijdens mijn opstart, zijn de projecten heel divers en kan ik zelf 
aangeven waarnaar mijn interesse uitgaat. Dit is soms een zoektocht. 
Maar ik vind het fijn om initiatief te nemen en dat wordt hier heel erg 
gestimuleerd. Bovendien staat er steeds een team klaar, waarbij je altijd 
terecht kan met vragen. 

Gezien ik heel recent aan boord ben, heb ik nog niet iedereen leren 
kennen, maar ik heb het geluk gehad om het personeelsfeest te kunnen 
bijwonen. Zo heb ik kunnen ervaren dat de collega’s erg open zijn.  

Wil je proeven van de sfeer binnen Witteveen+Bos? Schrijf je dan in 
voor de Business Course, die we organiseren op dinsdagnamiddag 16 
november 2021. Je krijgt tijdens deze brainstorming de kans om jouw 
theoretische kennis toe te passen op een praktijkvoorbeeld, samen te 
sparren met professionals en zo heel wat handige tips and tricks op zak 
te steken. Bovendien is het de ideale kans om te weten te komen hoe 
het er bij Witteveen+Bos echt aan toe gaat. Inschrijven kan via:
www.witteveenbos.com/bc2021



Pieter Fernagut (29) studeerde in 2016 af als Master of Science in Civil Engineering - 
Construction Design aan de Universiteit Gent. Na zijn studies ging hij onmiddellijk aan 
de slag als werfleider bij Vandenbussche.

Nog tijdens mijn studies en dankzij de jobbeurs van Poutrix leerde ik mijn huidige werkgever 
kennen. Tijdens het academiejaar ondertekende ik nog mijn contract zodat ik onmiddellijk bij 
het verlaten van de schoolbanken kon opstarten. Vandenbussche is een grote speler op de 
markt maar heeft het DNA van een familiebedrijf, wat voor mij het nodige vertrouwen gaf om er 
aan de slag te gaan.

“Een grote speler met het DNA van een familiebedrijf.”

Tijdens de eerste maanden komt er enorm veel op je af, maar dankzij de goede begeleiding 
is het mogelijk om de bomen door het bos te blijven zien. Ik mocht starten op het project 
‘Witte Molenpark’ waar wij met 2 werfleiders en een projectleider instonden voor het realiseren 
van 70 meersgezinswoningen, handelsruimtes en ondergrondse parkeergarages. De 
verantwoordelijkheid als starter is groot en strekt zich uit van de ruwbouw tot de afwerking en 
de technieken. 

“Dankzij de begeleiding en het uitwisselen van ervaringen leren we van elkaar.”

De dynamiek van een werf leer je niet op de schoolbanken, vandaar dat Vandenbussche 
haar werf- en projectleiders de kans laat om ervaringen met elkaar te delen om zo de nodige 
kneepjes van het vak te leren, vb. op de regelmatige werfleidersvergaderingen.

Naast de vergaderingen worden er ook 3 à 4 werfbezoeken per jaar georganiseerd voor de 
collega-bedienden. Na een rondleiding op de werf, biedt de firma een hapje en een drankje 
aan, waarbij nog wat kan bijgepraat worden onder de collega’s.

Als starter word je via het opleidingsprogramma Vandenbussche Academy tijdens de eerste 
werkmaanden intensief begeleid bij de kennismaking van de bedrijfsgebonden software en 
werkwijzen. In een later stadium worden er interne en externe opleidingen aangeboden om je 
kennis te verruimen en up-to-date te houden. Als werknemer mag je ook steeds opleidingen 
voorstellen die je wenst te volgen.  

“Bij Vandenbussche werk je in een aangename open en no-nonsense bedrijfscultuur.”

Er is tenslotte een open bedrijfscultuur. Als er zich een probleem voordoet, op technisch of 
administratief vlak, dan kan je onmiddellijk de juiste persoon aanspreken. De collegialiteit onder 
de werfleiders is dik oké. Als nieuweling kan je steeds met je vragen terecht bij de collega’s met 
meer ervaring die je maar al te graag raad geven.

Nieuwbouw- en renovatieprojecten
Appartements- en utiliteitsbouw

Klasse 8 bouwonderneming Aalter

Een aanrader: stage doen! 
Dit helpt je bij het maken van je latere beroepskeuze.

Elk jaar komen meerdere studenten proeven van de praktijk bij Vandenbussche. Gedurende 
een aantal weken worden ze ondergedompeld in de boeiende wereld van de aannemerij. 
De meeste studenten kiezen voor het werfgebeuren, maar stage kan ook in de afdelingen 
aankoop, calculatie of BIM-werkvoorbereiding. Voor elk wat wils!

Margot Del’haye, studente Civil Engineering, was één van de studenten die we deze 
zomer mochten verwelkomen op een klasse 8 nieuwbouwproject in Eke. 

“Tijdens mijn stage bij Vandenbussche kwam ik in contact met heel wat taken die een werfleider 
dient uit te voeren, van het controleren van de werken en veiligheid op de werf, uitvoeren van 
topografische metingen, tot het zelfstandig opstellen van bestellingen van bouwmaterialen. 
Dankzij de goede begeleiding van mijn stagebegeleiders en de familiale sfeer op de werf kan 
ik met een leuke gedachte terugblikken op de afgelopen weken!”

Margot, bedankt voor je enthousiasme, het was leuk jou in ons team te hebben!

Begint het bij jou te kriebelen om praktijkervaring op te doen? 
Neem dan contact op met Phebe en bespreek de mogelijkheden op jouw maat!

0472 78 23 40 - phebe.willem@vandenbusschebouw.be 

Groendreef 21 - 9880 Aalter - 09 325 75 47
www.vandenbusschebouw.be/jobs



Pieter Fernagut (29) studeerde in 2016 af als Master of Science in Civil Engineering - 
Construction Design aan de Universiteit Gent. Na zijn studies ging hij onmiddellijk aan 
de slag als werfleider bij Vandenbussche.

Nog tijdens mijn studies en dankzij de jobbeurs van Poutrix leerde ik mijn huidige werkgever 
kennen. Tijdens het academiejaar ondertekende ik nog mijn contract zodat ik onmiddellijk bij 
het verlaten van de schoolbanken kon opstarten. Vandenbussche is een grote speler op de 
markt maar heeft het DNA van een familiebedrijf, wat voor mij het nodige vertrouwen gaf om er 
aan de slag te gaan.

“Een grote speler met het DNA van een familiebedrijf.”

Tijdens de eerste maanden komt er enorm veel op je af, maar dankzij de goede begeleiding 
is het mogelijk om de bomen door het bos te blijven zien. Ik mocht starten op het project 
‘Witte Molenpark’ waar wij met 2 werfleiders en een projectleider instonden voor het realiseren 
van 70 meersgezinswoningen, handelsruimtes en ondergrondse parkeergarages. De 
verantwoordelijkheid als starter is groot en strekt zich uit van de ruwbouw tot de afwerking en 
de technieken. 

“Dankzij de begeleiding en het uitwisselen van ervaringen leren we van elkaar.”

De dynamiek van een werf leer je niet op de schoolbanken, vandaar dat Vandenbussche 
haar werf- en projectleiders de kans laat om ervaringen met elkaar te delen om zo de nodige 
kneepjes van het vak te leren, vb. op de regelmatige werfleidersvergaderingen.

Naast de vergaderingen worden er ook 3 à 4 werfbezoeken per jaar georganiseerd voor de 
collega-bedienden. Na een rondleiding op de werf, biedt de firma een hapje en een drankje 
aan, waarbij nog wat kan bijgepraat worden onder de collega’s.

Als starter word je via het opleidingsprogramma Vandenbussche Academy tijdens de eerste 
werkmaanden intensief begeleid bij de kennismaking van de bedrijfsgebonden software en 
werkwijzen. In een later stadium worden er interne en externe opleidingen aangeboden om je 
kennis te verruimen en up-to-date te houden. Als werknemer mag je ook steeds opleidingen 
voorstellen die je wenst te volgen.  

“Bij Vandenbussche werk je in een aangename open en no-nonsense bedrijfscultuur.”

Er is tenslotte een open bedrijfscultuur. Als er zich een probleem voordoet, op technisch of 
administratief vlak, dan kan je onmiddellijk de juiste persoon aanspreken. De collegialiteit onder 
de werfleiders is dik oké. Als nieuweling kan je steeds met je vragen terecht bij de collega’s met 
meer ervaring die je maar al te graag raad geven.

Nieuwbouw- en renovatieprojecten
Appartements- en utiliteitsbouw

Klasse 8 bouwonderneming Aalter

Een aanrader: stage doen! 
Dit helpt je bij het maken van je latere beroepskeuze.

Elk jaar komen meerdere studenten proeven van de praktijk bij Vandenbussche. Gedurende 
een aantal weken worden ze ondergedompeld in de boeiende wereld van de aannemerij. 
De meeste studenten kiezen voor het werfgebeuren, maar stage kan ook in de afdelingen 
aankoop, calculatie of BIM-werkvoorbereiding. Voor elk wat wils!

Margot Del’haye, studente Civil Engineering, was één van de studenten die we deze 
zomer mochten verwelkomen op een klasse 8 nieuwbouwproject in Eke. 

“Tijdens mijn stage bij Vandenbussche kwam ik in contact met heel wat taken die een werfleider 
dient uit te voeren, van het controleren van de werken en veiligheid op de werf, uitvoeren van 
topografische metingen, tot het zelfstandig opstellen van bestellingen van bouwmaterialen. 
Dankzij de goede begeleiding van mijn stagebegeleiders en de familiale sfeer op de werf kan 
ik met een leuke gedachte terugblikken op de afgelopen weken!”

Margot, bedankt voor je enthousiasme, het was leuk jou in ons team te hebben!

Begint het bij jou te kriebelen om praktijkervaring op te doen? 
Neem dan contact op met Phebe en bespreek de mogelijkheden op jouw maat!

0472 78 23 40 - phebe.willem@vandenbusschebouw.be 

Groendreef 21 - 9880 Aalter - 09 325 75 47
www.vandenbusschebouw.be/jobs



“De normen en waarden van Van 
Tornhaut matchen met mijn  
persoonlijkheid.”

Wat houdt jouw job concreet in?
Iedere werf wordt beschouwd als een klein bedrijfje.
Als junior projectleider sta je in voor die organisatie en de daarbij horende verplich-
tingen: aankopen en bewaren van budgetten, praktische organisatie, realisatie, 
aansturen van onze ploegbazen, bekisters en onderaannemers.

We staan centraal en verbinden alle partijen binnen het project; ir. stabiliteit/ tech-
nieken, architect, bouwheer, EPB, veiligheid,…

Waarom koos je voor Van Tornhaut?
Van Tornhaut is een familiebedrijf, dit merk je aan de sfeer die er heerst.
De normen en waarden van Van Tornhaut matchen met mijn persoonlijkheid.

Welke ondersteuning krijg je bij Van Tornhaut?
Als Junior Projectleider word ik goed begeleid door mijn ‘Peter’, hij toonde me het 
reilen en zeilen op de werf.

Op de universiteit wordt er een rijke basis meegegeven. Wanneer je specifiek als 
projectleider aan de slag gaat is er nog veel onwetendheid. Zo 
herinner ik me nog mijn eerste betonstort met pomp, ondertussen 
een alledaags iets.

Wat maakt jouw job bij Van Tornhaut zo aantrekkelijk als  
ingenieur?
We werken als 1 team aan onze projecten, hulp komt zo van alle 
kanten. Om deze band te versterken zijn er allerhande activiteiten. 
Wie kan er zeggen dat ze met hun werk zijn gaan skiën in Ischgl ? 
Wij bij Van Tornhaut kunnen dat, zalig!

JONATHAN DE WAELE
JUNIOR PROJECTLEIDER

Master bouwkunde  
specialisatie constructie & techniek 
Afgestudeerd in 2018  - KULeuven te Gent

The One - Blankenberge



JULIE CAPAN
JUNIOR PROJECTLEIDER

Master industrieel ingenieur bouwkunde 
Afgestudeerd in 2018  - KULeuven

“Bij Van Tornhaut kan je op korte 
termijn heel veel bijleren en groeien.”

Wat houdt jouw job concreet in?
Mijn takenpakket is vrij uitgebreid en heel gevarieerd, wat zorgt voor veel afwis-
seling elke dag, maar ook elke week of maand, naarmate de werf vordert. 

Ik hou me onder andere bezig met de aankopen en contracten met onderaanne-
mers en leveranciers, administratieve taken, praktische organisatie en planning 
van de werf, waaronder ook de controle over de veiligheid op de werf, technische 
aspecten en financiële opvolging. Dit alles vanuit het kantoor op de werf, waar 
ik dagelijks het aanspreekpunt ben. Tijdens de ruwbouwfase werk ik nauw samen 
met onze eigen ploegbaas/meestergast. Samen met de projectleider woon ik ook 
wekelijks de werfvergadering bij met de architect en de bouwheer, 

Waarom koos je voor Van Tornhaut?
Ik kende het bedrijf Van Tornhaut eigenlijk niet echt toen ik er ging solliciteren. Ik 
had er wel positieve dingen over gehoord, onder andere dat het een bedrijf met 
nog een echt familiaal karakter is en dat er niet veel werknemers de firma verlaten. 
Dit sprak me wel aan, een bedrijf waar iedereen elkaar kent, met een open struc-
tuur en een familiale en dynamische sfeer. 

Waar hard gewerkt wordt, maar waar ook af en toe eens de nodige stoom wordt 
afgeblazen en daar kan Van Tornhaut als geen ander voor zorgen! Ik was ook  
             onder de indruk van de projecten die Van Tornhaut 
                                                     reeds gerealiseerd heeft.
 
                                                     Naast appartementen en woningen zit er af en toe 
                                                     eens iets speciaals bij. Zo heb ik vorig jaar  
            meegewerkt aan het bouwen van een nieuwe kerk!

 The Church - Melle
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Er zijn altijd van die lastige mensen die vragen wat je favoriete vak is (zoals 
Pers). Dan moet je daar staan nadenken welke vakken je nu juist allemaal 
hebt en wat ze nu weer allemaal inhielden. Voor je het weet rolt het woord 
beton per ongeluk van je tong. Gelukkig zijn wij hier, uw redders in nood, 
om zulke flaters voortaan te vermijden. Volgende keer ga je gewoon dit 
handige schema af en dan kom je zonder nadenken tot bij je favoriete vak.
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Testimonials

“VOORBEREIDING VERTALEN NAAR EEN WERKEND 
INSTALLATIEPROCES: DAT IS ECHT KICKEN!” 

Ik werk nu al enkele jaren op de afdeling Offshore Renewables en daar heb 
ik nog geen seconde spijt van gehad. Integendeel! Vooral de diversiteit in het 
takenpakket maakt de job aantrekkelijk. Zelfs als starter krijg je de kans om 
zowel de projectvoorbereiding als -uitvoering, vaak internationaal, in goede 
banen te leiden.

Voor het offshore windturbinepark Northwester 2 mocht ik bijvoorbeeld een 
deel van de windturbinefunderingen en de componenten van de windturbine 
zelf mee helpen installeren. 

Aan boord van de Vole au vent was ik verantwoordelijk voor het uitrollen van 
de installatiemethodologie bij het vaste operationele team aan boord. Op basis 
van feedback kon ik de installatiemethode daarna steeds verbeteren. Als op 
het einde van een project alles veilig en efficiënt verlopen is, geeft dat enorm 
veel voldoening. Dat kan natuurlijk enkel door een goede verstandhouding en 
samenwerking met de klant en onderaannemers. En dat allemaal in een boeiende 
internationale setting!

Testimonials
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Project Engineer Offshore 
Renewables
Arno Soetaert



Testimonials Testimonials

29

“ELKE DAG IS ANDERS. NÉT DIE VARIATIE MAAKT HET ZO INTERESSANT.”

Ik startte in Dubai bij de opspuitwerken voor een containerterminal in de haven 
van Jebel Ali, bekend van het gigantische palmeiland. Nu ben ik al voor de derde 
keer in Nigeria. De omvang van het project plus de grote verscheidenheid van 
onze activiteiten maken het enorm interessant. Elk dag leer ik bij en is anders.  
Net die variatie is zo interessant.  ’s Morgens ga ik rechtstreeks naar de site, waar 
ik  het grootste deel van de dag blijf. Ik bespreek met de stortbaas de planning 
en eventuele problemen. Nadien zijn er altijd een heleboel andere zaken die ter 
plaatse geregeld of opgevolgd moeten worden. 

‘s Avonds op kantoor bespreek ik met collega’s de werken en verzorg ik mijn 
administratieve taken: logistiek, leveringen en aankopen, planning van 
personeel en rapportage van de vooruitgang van de werken. Het contact met 
de lokale werknemers en bevolking is geweldig. Ze hebben een volledig andere 
kijk op veel zaken. De meeste Nigerianen spreken Engels, maar hebben toch 
hun eigen tongval en specifieke uitspraak. Dat leidt soms tot grappige situaties. 
Nu, in mijn functie als uitvoerder moet ik sowieso flexibel zijn en snel kunnen 
inspelen op steeds veranderende omstandigheden. Assertiviteit en een portie 
gezond verstand komen dan ook van pas.

Superintendent Dredging Works
Andreas Van Hulle
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Stel jezelf even kort voor.  
Ik ben Lien Chiau, in 2018 afgestudeerd aan de UGent als Burgerlijk 
ingenieur bouwkunde met een major in Offshore and Dredging en sinds 
september 2018 aan de slag bij Artes Roegiers als projectingenieur. 

Wat houdt je job concreet in? 
Mijn avontuur is gestart op het project Oosterweel Linkeroever. Een 
project in voorbereidings- en ontwerpfase waardoor mijn takenpakket 
aanzienlijk verschilt met dat van iemand die op een werf in uitvoering 
is gestart. Vorig jaar was ik vooral bezig met de coördinatie van het 
ontwerp. Samen met het studiebureau, de hoofprojectleiders en andere 
projectpartners werden de verschillende clashes en raakvlakken 
besproken. 

Op vandaag evolueren mijn taken mee met de uitvoeringsfases van 
het project. Bestellingen plaatsen, creatieve oplossingen zoeken op een 
probleem en communiceren met het werfteam en onderaannemers zijn 
mijn dagdagelijkse taken. Een tof en gevarieerd pakket dus! 

Lien Chiau
Projectingenieur
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Wat zijn de groeimogelijkheden? 
Alhoewel Oosterweel Linkeroever een heel groot project is, heb ik als 
startende ingenieur toch al heel wat verantwoordelijkheid gekregen. Het 
is een natuurlijk groeiproces van kleinere opdrachten die steeds groter 
en uitgebreider worden tot je uiteindelijk verantwoordelijk bent voor 
het volledige project. Bij Artes is dit een proces van geven en nemen. 
Enerzijds krijg je steeds meer verantwoordelijkheid, maar er is ook 
ruimte voor initiatief en om deze verantwoordelijkheid zelf op te nemen.  

Waarom koos je voor Artes? 
Vooral de uitdagende en indrukwekkende projecten spraken me aan. 
Er is verder ook een erg goede begeleiding en een aangename werksfeer 
binnen het bedrijf. Een bijkomend voordeel is dat Artes Group 
regionaal gebonden werkt waardoor je niet elke dag het hele land moet 
doorkruisen om naar je werk te gaan. 

Welke ondersteuning krijg je bij Artes? 
Op je eerste werkdag krijg je een werf en een mentor toegewezen. Je 
mentor is een ervaren collega die op hetzelfde project werkt. Hij of 
zij is je eerste aanspreekpunt, helpt je op weg en geeft je handige tips. 
Daarnaast krijg je elke vrijdagnamiddag een opleiding die telkens dieper 
ingaat op een bepaald aspect. Hier komen onderwerpen aan bod zoals 
het opstellen van contracten, administratie van arbeiders, werfinstelling 
en calculatie. 



Onze collega Aaron vertelt: 
"De doorgroeimogelijkheden en de klik met

de medewerkers + daarbovenop een
warme ontvangst hebben me overtuigd om

voor Visser & Smit Hanab te kiezen. 
 

Ik ben op korte tijd bij veel verschillende
aspecten van het bedrijf betrokken en ik
leer nog elke dag bij. Met wat ik vandaag
weet, zou ik zonder twijfel opnieuw voor

Visser & Smit Hanab kiezen!" 
 

Aaron Cornelis
Werkvoorbereider
Afgestudeerd in 2020 

 

ZIT VERBINDEN IN JOUW DNA?
Benieuwd of jij onze nieuwe collega wordt? 

Bekijk hier onze verschillende vacatures!
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Opvallend!

Deze week in Familie: een jongedame wiens ouders haar het voorstel doen 
om, net als hen, burgerlijk ingenieur te gaan studeren. Ze heeft hierover 
een gesprek met een vriendin en dit gaat als volgt:
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Opvallend!
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Dit fragment kwam via via de Poutrix redactie ter ore, want wij kijken 
uiteraard niet naar deze goedkope bagger. Dit soort gratuite vooroordelen 
over burgies stoten ons hard tegen de borst! Dit ledenblad bewijst 
duidelijk het tegengestelde van wat de jongedame in Familie beweert: WIJ 
ZIJN NIET SAAI! Een klachtenmail werd verstuurd en wij verwachten 
eerstdaags excuses van VTM en een rechtzetting op live-tv.
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Ontspanning Wedstrijd!



Ontspanning

39

Wedstrijd!

De overgebleven letters vormen de naam van een Vlaamse serie. Uw 
antwoord kan je sturen naar pers@poutrix.be. De winnaar krijgt een 
Netflix giftcard van t.w.v. 15 euro. Zo krijg je toegang tot een uitgebreid 
aanbod van films en series en hoef je niet meer naar Familie te kijken.

Antwoorden kan je insturen tot 7 november.



Testimonials Testimonials

Ik ben Robin Burggraeve en werk sinds een jaar bij Denys. Vandaag 
de dag kun je mij terugvinden in Antwerpen waar ik meehelp aan het 
verdiepen van de kaaimuren van het 4e havendok. Dit doen we aan de 
hand van jet grouting. Door deze verdieping is het voor grotere schepen 
mogelijk om aan deze kaai geladen en gelost te worden. Mijn taak hierin 
is om de coördinatie op de werf in handen te nemen. Deze coördinatie 
is onder de vorm van het dagelijks aansturen van de ploegen die deze 
werken uitvoeren, het bestellen van materiaal en zoeken naar oplossingen 
voor bepaalde uitdagingen die zich stellen tijdens de uitvoering. Het 
leuke aan deze job is het gegeven dat elke dag anders is, doorheen de dag 
kan alles zo veranderen dat snel anticiperen en creativiteit noodzakelijk is 
om de werken verder te laten lopen. Alsook de vooruitgang van een werf 
die je ziet gebeuren, het werk zien vooruitgaan en de plannen die je kent 
werkelijkheid zien worden geeft een zekere voldoening van wat we doen. 
Destijds heb ik voor Denys gekozen tijdens mijn sollicitatieproces omdat 
er een echte klik was met het bedrijf. Door de rol als multispecialist doen 
wij net wat anderen niet kunnen, wat zich vertaald in een brede waaier 
aan uitdagende projecten. Kortom voor elk wat wils!

Robin Burggraeve 

Master of Science in Civil 
Engineering - Major Dredging and 
Offshore Engineering 2020

Werfleider Restauratie, Renovatie & Speciale Technieken

40



Testimonials Testimonials

‘Ik ben nu iets meer dan een jaar in dienst bij Denys. Het begon allemaal 
door een korte maar interessante introductie op de Poutrix beurs. Enkele 
maanden na die eerste ontmoeting, en wat korte kennismakingsgesprek-
ken later, startte ik mijn avontuur bij Denys op de afdeling ‘Kabels en 
leidingen’. Op de eerste dag stond ik al op de werf, op dag 2 was ik al 
verantwoordelijk voor heel wat zaken op mijn eerste project mits de 
juiste begeleiding natuurlijk. Zo sta je direct met de voeten in de aarde en 
leer je snel hoe zo’n werf precies in elkaar zit. In het begin bestond mijn 
takenpakket meer uit werkvoorbereiding maar al snel evolueerde dat 
naar werfleiding. Na mijn eerste projecten in België, ben ik momenteel 
aan de slag in Denemarken. Ook dat kan een onderdeel van het avontuur 
worden bij Denys, met hun groeiend aandeel van projecten in Europa en 
daarbuiten. Door de diversiteit van elk project en de omvang ervan, leer 
ik na een jaar in dienst te zijn nog steeds bij. Dat is belangrijk om elke dag 
gemotiveerd naar je job te gaan. Denys is zeker een aanrader voor jonge 
mannen en vrouwen die net van de schoolbanken komen!’

Wout Cuvelier 

Master of Science: Civil 
Engineering  - Major Dredging 
and Offshore Engineering 2020

Werfleider Kabels en Leidingen
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Volg Poutrix !

Mis nooit meer een fantastische Poutrix-activiteit en 
blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes via onze 
social media kanalen! Wie weet zijn er voor onze 
trouwe volgers nog een aantal prijzen weggelegd...

www.facebook.com/Poutrix/

www.linkedin.com/company/
poutrix-vzw/

www.instagram.com/poutrix_gent/



Volg Poutrix !
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What’s up next?

• Kaartavond: 4/11
• Civil Night: 25/11
• Werfbezoek    

Vandenbussche: 
29/11

• Winter Kick-Off: 
16/12




